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Tillgänglighetsrådet    2017-05-17 

Plats Kommunhuset, Fåken  

Datum Onsdag den 17 maj 2017 kl. 14.00 

Deltagare Elisabeth Cima Kvarneke, V, ordf. 
Jeanette Lindh, KD, ledamot 
Kate Jogmark, Reumatikerförb. 
Klas-Göran Gidlöf, Sekreterare 
Anette Ljungkvist, Anhhörigkons. 
Inger Johansson, RTP. 

Gunilla Karlsson, C, vice ordf. 
Tommy Strasnd, VIS 
Ingbritt Karlsson, BCF 
Melvin Selander, HLR 
Ann-Katrin Ståhl, VOC 
Tomas Areskog, Kommunpolis 
 

1. Dagordningen godkänns  

Godkännes med tillägg av punkter under övriga frågor. 

2. Genomgång av föregående anteckningar 

Godkännes och lägges till handlingarna. 

3. Besök av Kommunpolis Magnus Areskog 

Magnus Areskog presenterar sig. Han är nytillträdd Kommunpolis för 

Borgholms och Mörbylånga kommuner. Inledningsvis berättar Magnus kort 

om den stora omorganisation som Polisen genomgått i Sverige och om den 

brist på personal som råder på olika håll. 

Magnus berättar att han arbetat som polis sedan 1991. I sin nya roll ska han 

arbeta brottsförebyggande på en strategisk nivå. Bl.a. ska polisen nu arbeta 

fram s.k. trygghetslöften till de som bor i kommunen. Dessa ska arbetas fram 

och utformas tillsammans med kommunerna, berättar han. 

Den viktiga frågan att ställa sig i det sammanhanget är, enligt Magnus, vad 

som efterfrågas av kommunens invånare. För att erhålla svar på den frågan 

är det av vikt att ha många kontakter med alla som bor i kommunen.  

Viktiga parter att samverka med är naturligtvis skolan och kommunens fri-

tidsverksamhet, uppges det. Men det är naturligtvis viktigt för polisen att ha 

kontakt med kommunens alla olika verksamheter och framförallt med 

invånarna, enligt Magnus. 
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I den fortsatta diskussionen berörs frågor som handlar om vad som kan vara 

viktigt för att skapa ökad trygghet för boende just i Mörbylånga kommun. En 

fråga handlar om buskörning på vissa utsatta platser.  

Tomas berättar vidare att det är viktigt att ha en god medborgardialog. Han 

presenterar också en idé om att genomföra s.k. trygghetsvandringar i kom-

munen på olika platser. Dessa vill han genomföra tillsammans med represen-

tanter från kommunen och andra parter som är viktiga att samarbeta med. 

Fråga väcks om brist på övergångsställen till och från hamnplan i Färjesta-

den. Här passerar bl.a. många skolungdomar som intar sin lunch på en 

restaurang i hamnen. Dessa utsätts för stora risker då många bilförare dess-

utom kör alldeles för fort, sägs det vidare. 

Många håller med om att det brister mycket när det gäller att följa trafikreg-

ler. Tomas, för sin del, menar att det för det första handlar om att vädja till 

folk att sköta sig. För det andra handlar det om att genomföra insatser och 

bötfälla de som inte håller hastigheten eller bryter mot andra trafikregler, 

fortsätter han. 

Ett sätt för polisen att komma till rätta med att medborgare inte sköter sig 

kan vara att genomföra punktinsatser där man vid första tillfället bara in-

formerar om vilket fel personen ifråga begått och vid andra tillfället den 

personen träffas på med att göra samma fel så bötfäller man denne. På det 

sättet ges många chans att bättra sig men den som inte gjort det drabbas av 

att få betala böter,  

Tommy Strand påpekar att vägrenarna nu har blivit smalare utefter många 

vägar. Det finns inte längre någon plats för cyklister att köra på, menar han. 

Han fortsätter med att berömma dem som använder cykelväst för att synas 

bättre. Det skulle flera göra, menar han, och det är också till stor nytta för de 

som åker i rullstol eller permobil, tycker han. 

Det framförs en synpunkt om att dagens ungdom sköter sig sämre än vad 

ungdomen gjorde förr. I sammanhanget föreslås att låta någon ung person 

som begått brott och bättrat sig komma och hålla föreläsningar för ungdomar 

i vår kommun. En sådan person skulle kunna utgöra ett varnande exempel 

för andra ungdomar, sägs det. 

Med detta tackar kommunpolisen för sig och framför avslutningsvis att han 

uppskattar att ha fått delta vid tillgänglighetsrådets möte. 

4. Verksamhetsinformation 

Verksamhetsområdeschef Ann-Katrin Ståhl berättar om det område hon 

ansvarar för. Det handlar om hemtjänst, särskilt boende, hemsjukvård, 

hemrehab, verksamheter för funktionshindrade i form av LSS-insatser, 

socialpsykiatri, myndighetsutövningen samt individ- och familjeomsorgen. 

Vidare berättas om situationen vad gäller vikarier i sommar. Det har sett 

mörkt ut men till slut ser det ändå ut att lösa sig. Ann-Katrin beskriver också 

det ansträngda ekonomiska läget. Alla verksamheter i kommunen får lov att 

hjälpas åt att bära det stora underskott som råder. Besparingar blir det men 

det ska inte innebära att den enskilde drabbas, säger hon. 

Beträffande den digitala utvecklingen, och införandet av digital tillsyn natte-

tid i form av det som kallas ”Nattro”, berättas att det fördröjts ytterligare. 
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Det företag  som överklagat den genomförda upphandlingen har fått rätt och 

det innebär att en ny upphandling måste genomföras, berättar Ann-Katrin. 

Vidare sägs att den nu gällande betalningsansvarslagen, BAL, upphör att 

gälla vid kommande årsskifte. Den ersätts av en ny lag om samverkan vid 

utskrivning från sjukhus. Lagen innebär bl.a. att kravet på samverkan ökar 

och framförallt ställs ökade krav på primärvården att bli mer aktiv i motta-

gandet av utskrivna patienter. 

Primärvården måste utse en kontaktperson och man måste kalla till en så 

kallad samordnad individuell plan (SIP) inom tre dagar från utskrivning där 

behov av sådan finns. 

En överenskommelse, om hur samverkan vid utskrivningar ska ske, ska upp-

rättas mellan länets kommuner och landstinget. En överenskommelse finns 

nu som man på tjänstemannanivå är överens om. Nu ska den gå vidare till 

politiken i den primärkommunala nämnden för att därefter antas i varje 

kommun. 

Kommunerna i vårt län klarar i nuläget i genomsnitt att ta emot utskrivnings-

klara på 2,68 dagar, enligt Ann-Katrin, och det talar för att det inte heller blir 

en omöjlig uppgift att leva upp till den nya lagens krav. Enligt det förslag till 

överenskommelse som nu finns gäller att den utskrivningsklara ska hem så 

fort som möjligt.  

Enligt förslaget får den kommun som inte klarar kravet inget betalnings-

ansvar den första månaden, den andra månaden görs en gemensam gransk-

ning och ett betalningsansvar börjar gälla först från och med månad tre om 

ingen bättring skett, berättas det.   

De fem dagar som kommunerna nu har på sig att ta emot en utskrivningsklar 

patient minskas till tre. Det gör att det ställs stora krav på att utskrivnings-

processen fungerar på ett bra sätt. I Mörbylånga kommun har en ny insats 

införts inom hemtjänsten. Biståndshandläggaren kan bevilja Trygg Hemgång 

till den som är i behov av extra stöd vid hemgång från sjukhuset. 

Inom hemtjänsten har anställts tre personal i ett team som ska utgöra den 

grupp som gör hemgången trygg för den enskilde själv, dennes anhöriga 

samt annan personal som sedan ska ansvara för insatser som den enskilde 

behöver. 

De som anställts att ingå i teamet har ännu inte tillträtt sina tjänster men från 

och med i höst kan de vara i full verksamhet efter att ha fått introduktion un-

der sommaren. De ska kunna ge intensivt och omfattande stöd till den en-

skilde vid hemkomsten.  

Bl.a. ska de se till att det finns mat i kylskåpet, medicin som behövs och ta 

de kontakter som behövs för att de hjälpmedel som ännu inte finns kommer 

på plats. De ska kunna vara mycket flexibla och stanna kvar i hemmet så 

länge som det behövs. De ska finnas till hands för den utskrivne, ta even-

tuella kontakter med anhöriga och andra professionella som behövs för att 

den enskildes behov ska kunna tillgodoses. 

Inom två veckor, som insatsen Trygg Hemgång kan pågå, görs härefter en ny 

biståndsbedömning. Då kan den enskilde själv tillsammans med personalen i 

det aktuella Trygg Hemgångs-teamet bistå biståndshandläggaren med värde-
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full information vid en vårdplanering som genomförs inför ett nytt beslut om 

insatser i hemmet. 

I kommuner där insatsen Trygg Hemgång redan finns har det visat sig att de 

som fått insatsen inte alls behöver så mycket insatser som man trott från bör-

jan. Det har också visat sig att det inte bara innebär trygghet för den enskilde 

själv. Anhöriga känner en större trygghet och personal i hemtjänsten som ska 

ta över och ge fortsatta insatser upplever en högre grad av trygghet.   

Den årliga redovisningen av resultat i de kommunala verksamheterna som 

presenteras i Öppna jämförelser visar på mycket goda resultat för vår 

kommuns del, berättar Ann-Katrin vidare. De som har insatser i form av 

hemtjänst eller särskilt boende känner stort förtroende för personalen, de 

upplever mycket hög grad av trygghet och är mycket nöjda med verksam-

heten.  

För verksamheterna för funktionsnedsatta redovisas också mycket goda 

resultat i Öppna jämförelser. Här är man mycket nöjd med daglig verk-

samhet, man känner hög grad av delaktighet och man upplever sig kunna 

vara med och påverka inom alla verksamheter. 

Om försörjningsstöd eller ekonomiskt bistånd, berättas det, ligger vår 

kommun på första plats i landet vad gäller låg andel som är i behov av detta 

för sin försörjning. 

Fråga ställs om huruvida besparingskraven påverkar bygget vid Äppelvägen. 

Svaret blir att bygget fortgår enligt planerna och 16 nya platser kommer att 

vara inflyttningsklara under 1:a kvartalet 2018. I sammanhanget rapporteras 

också om en insändare i Ölandsbladet där en personal på Äppelvägen uttalat 

sig mycket positivt om verksamheten. 

Om två villor som nu är i kommunens ägo berättas att ”Eriks villa” ska säljas 

och ”Åsenius villa” nu blir träffpunkt.     

5. Besök av Anhörigkonsulent Anette Ljungkvist. 

Anette berättar att hon varit i tjänst som anhörigkonsulent i kommunen i två 

år. Hennes uppdrag innebär att hon ska finnas till för anhöriga som vårdar 

eller stödjer någon närstående. För hennes del kan det handla om att hon 

kommer i kontakt med olika slag av diagnoser hos den som blir vårdad. Hon 

berättar att hon är socionom och hon visar en broschyr där hennes verksam-

het presenteras. 

För att komma i kontakt med anhöriga som vårdar närstående är hon beroen-

de av att chefer och personal berättar om att hon finns. Hennes uppgift är att 

ha fokus på den anhörige som vårdar sin närstående. För många andra in-

blandade yrkesgrupper handlar det mer om att ha fokus på den närstående 

som behöver insatser, berättar hon. 

Vidare berättar Anette om de anhörigcaféer som äger rum på Eken och Lin-

dero 1 gång/månad. Hon har också samtalsgrupper för olika slag av grupper. 

En föräldragrupp för föräldrar med barn som har en utvecklingsstörning 

finns också, säger hon. 

Solrummet på Rönningegården finns att tillgå varje dag mellan kl. 12 – 13 

för anhöriga, berätta Anette vidare, och en rekreationsresa för anhöriga an-

ordnas i år den 30 maj mellan kl. 09.00 – 17.00. Hon berättar om att hon 
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också har kontakt med anhörigföreningen som brukar delta på resor av detta 

slag. 

Anette berättar att det är viktigt för anhöriga som vårdar närstående att tänka 

på sig själva också så att de orkar med sin många gånger tunga uppgift. Hon 

jämför med hur man på flygresor instrueras att själv ta på sig sin egen syr-

gasmask innan man hjälper andra. 

Avslutningsvis berättar hon att hon är svår att nå på telefon men att hon alltid 

ringer upp den som lämnat ett meddelande. 

6. Rapport från Presidiekonferens i Kalmar den 4 maj 2017 

Elisabet Cima Kvarneke och undertecknad deltog i rubricerad presidiekon-

ferens och rapporterar att den ägde rum i anslutning till Funka för livet-

Mässan som hälls i Kalmar då. En stor del av tiden ägnades åt att ta del av 

det som fanns att se och informera sig om bland utställarna på mässan vilket 

var mycket givande.  

Bland annat berättar ordf. om en badrullstol som fanns till uthyrning. Den 

såg mycket bra och användbar ut. Fritidsförvaltningen ska informeras om att 

den finns. Här finns bilder och beskrivning: 

http://www.minicrosser.se/visning_af_sykler_vogner.asp?AjrDcmntId=890 

Vid konferensen presenterades bl.a. en app som finns att tillgå i Göteborg 

där alla via den appen kan anmäla brister i tillgänglighet som man upptäcker. 

Ordf. berättar att det vid konferensen informerades om att det via MUCF 

(Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor) finns pengar att 

ansöka om för sommarlovsaktiviteter som kommuner anordnar för barn i 

åldrarna 6 – 15 år. Information om detta kan hittas via följande länk som ska 

förmedlas till fritidsförvaltning och ansvarig för fritidsgårdar i kommunen: 

https://www.mucf.se/bidrag-till-sommarlovs-aktiviteter 

Information och länkar har förmedlats till ansvariga tjänstemän i kommunen. 

7. Tillgänglighetssamordnarens punkt 

Det berättas redan under punkten ovan från presidiekonferensen att det nu 

meddelats att kommunala tjänstemän som arbetar med tillgänglighetsfrågor i 

länet nu kallats samman för ett möte tillsammans med regionförbundet. 

Mötet blir den 30 maj 2017 och det uppskattas mycket att det blir av.  

Länets kommuner har många frågor där samarbete är till fördel för alla och 

undertecknad ser fram emot att vi härefter kan träffas återkommande och 

regelbundet i Regionförbundets regi. Det finns anledning att återapportera 

från det möte som nu blir av vid nästa tillgänglighetsråd. 

8. Övriga frågor 

Hjältar på hjul 

Ordf. rapporterar om 4 ungdomar i Malmö som ägnar sig åt serieteckning 

där de låter funktionsnedsatta i rullstol vara hjältar. 

 

 

 

http://www.minicrosser.se/visning_af_sykler_vogner.asp?AjrDcmntId=890
https://www.mucf.se/bidrag-till-sommarlovs-aktiviteter
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Tillgänglighet vid hundrastgården i Färjestaden 

Det efterlyses en kontroll av hur det har blivit med hårdgjort underlag på 

vägen till och från hundrastgården eller om det behöver hårdgöras ytterliga-

re. Kontakt tas med ansvarig tjänsteman. 

Halkskydd 

Fråga har ställts om huruvida kommunen kan eller ska tillhandahålla halk-

skydd till äldre under kommande vinter. VOU, Vård- och omsorgsutskottet 

har diskuterat frågan meddelar Gunilla Karlsson och det berättas att det 

eventuellt kommer ett förslag till hösten och att en upphandling måste ske 

om det ska bli möjligt. Hur det kommer att gå till är inte bestämt.  

Handikapparkering vid Folktandvården i Färjestaden 

Det har inkommit ett önskemål om att denna fråga får bli en punkt under 

övriga frågor. Under mötet sägs att sådan parkering redan finns. Under-

tecknad lovar ändå att kontrollera saken och eventuellt kontakta ansvariga på 

kommunen. 

Handikapparkering vid kommunhuset i Mörbylånga   

Det framförs önskemål om att två platser på parkeringen närmast ingången 

till Kommunhuset blir handikapplatser och tydligt märkta med skyltar och i 

gatan. 

Hatthylla på låg nivå i Hälsocentralen i Färjestaden 

Det meddelas att det saknas hatthylla som kan nås av personer i rullstol, samt 

för den delen också av barn, i entrén till Hälsocentralen i Färjestaden. Det 

rapporteras samtidigt att det också är en kant nedtill vid ingången som utgör 

ett hinder för de som har svårigheter att röra sig. Båda dessa brister har 

meddelats primärvårdschefen Jonas Falk, som också bjudits in att delta som 

gäst vid nästa tillgänglighetsråd. 

9. Nästa möte 

Nästa tillgänglighetsråd äger rum den 6 september 2017. Då träffas vi i den 

lokal som kallas Vindöga i Mörbylånga hamn. Det beslutas samtidigt att det 

i anslutning till detta möte ska genomföras en tillgänglighetsvandring i Mör-

bylånga. 

 

 

 

Underskrift av ordförande Underskrift av sekreterare 

Elisabet Cima Kvarneke 

Ordförande 

Klas-Göran Gidlöf 

Utredare 

 


